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Závod míru
V sobotu 13. 5. bude odstartován 58. ročník cyklistického etapového Závodu míru, jehož trasa povede i naším městem. Zdicemi bude
peloton ZM projíždět 15. 5. přibližně ve 12.10 až 12.15 hod.
Jedná se o nejvýznamnější cyklistickou akci roku. Záštitu nad celým
závodem převzal předseda vlády Jiří Paroubek a na území jednotlivých
krajů také jejich hejtmani a v etapových městech primátoři, respektive
starostové. Hlavním partnerem závodu se stala Škoda Auto, a. s., Mladá
Boleslav. Organizátorem je Agentura Cyklistika, s.r.o., Tábor.
Závod míru bude odstartován 13. 5. v rakouském Linci, 2. etapa končí
14. 5. v Českých Budějovicích, 3. etapa vede 15. 5. z Berouna do Karlových
Varů, 4. etapa končí 16. 5. v Teplicích, 5. etapa vede 17. 5. z Bíliny do německého Altenbergu a závod končí 8. etapou 20. 5. v Hannoveru.
Informace o Závodu míru lze získat i na internetových stránkách www.zavod-miru.cz.

Pietní akt
U příležitosti 61. výročí ukončení 2. světové války se uskuteční
v pátek 5. května v 16 hodin pietní akt položení věnců k památníkům obětí světových válek.
Vedení města zve veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci.
Účastí vzdejme úctu těm, kteří obětovali za svobodu vlasti své životy.

POZVÁNKA
V sobotu 20. a v neděli 21. 5. se uskuteční oslavy

130 let trvání trati Zdice - Protivín.
Zájemci jsou zváni na jízdu vlakem s parní lokomotivou
a do nově otevřeného muzea železniční a silniční historické techniky
v bývalých prostorách lokomotivního depa Zdice.
Podrobněji na str. 8.
Zdické nádraží v době vzniku trati Zdice - Protivín - dějiny psaly rok 1876.

Ankety mûsta
Na webových stránkách města Zdice
(www.mesto-zdice.cz) probíhají ankety, v nichž
se občané vyjadřují k otázkám, které se týkají života města.
V anketě "Jak jste spokojeni se službami firmy
Fedos?", která probíhala od 26. 9. do 31. 12. 2005,
byly výsledky následující: Ano, velmi - 7, spíše ano
- 10, spíše ne - 8, rozhodně ne - 31, jezdím s jinou
společností - 2, vůbec necestuji autobusem - 22.
Anketa "Jste spokojeni s prací dvou městských strážníků?": (26. 10. 2005 - 28. 2. 2006)
měla výsledky: ano - 75, ne - 27. Anketa
"Souhlasili byste se zvýšením počtu strážníků
Městské policie Zdice?": ano - 67, ne - 42.

Kamerov˘ systém ve Zdicích
V prosinci roku 2005 byl ve městě Zdice
uveden do provozu městský kamerový dohlížecí
systém. Jeho zprovoznění vedlo k několika novým poznatkům.
Jedním z nich je, že prostor ošetřený kamerovým
dohledem se stává neatraktivní pro zloděje a výtržníky. Konkrétním příkladem je vhozená dlažební kostka do okna obvodního oddělení PČR ve Zdicích. Ze
záznamu kamerového systému byly pořízeny důkazní materiály, jež vedly k přiznání se pachatele.
Další nezanedbatelný fakt je, že občané pohybující se v dosahu kamerového systému mohou nyní
pociťovat jistý pocit bezpečí.
Rovněž na úseku dopravy přináší zařízení již po
několika měsících významné zlepšení. To se týká

skutečnosti, že řidič vozidla ponechaného na místech, kde je to místní úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, neobstojí již s výmluvou, že to nebyl on. Dalším příkladem zlepšení je využívání omezeného počtu parkovacích míst před zdravotním střediskem. Nyní již skutečně slouží těm, pro
které je parkoviště určeno, jelikož několika řidičům
bylo prokázáno jeho neoprávněné užívání. Ještě vyšších výsledků může kamerový systém dosáhnout za
předpokladu plánovaného navýšení počtu kamer.
Dosavadní počet dvou pohyblivých kamer má být
v budoucnu navýšen na šest v rámci dotačních možností typu projektu "Partnerství". Tento projekt v rámci EU byl startem, na nějž naváže případné rozšíření
uvedeného kamerového systému.
Slavoj Luža
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Zdické noviny informují
Redakce ZN se ptala na nové informace starosty města Mgr. Miroslava Holotiny a pracovníků Městského úřadu.
Uzavírka Erbenovy ulice
Z důvodu rekonstrukce a přeložek veškerých inženýrských sítí uložených v místní komunikaci
včetně opravy živičného povrchu vozovky bude od
24. 4. do 24. 10. Erbenova ulice uzavřena.
Chodník ke Kostalu
V současné době je vydáno Městským úřadem
Zdice (stavební úřad) rozhodnutí o umístění stavby
chodníku ke Kostalu včetně autobusových zastávek. Chodník bude umístěn na pravé straně při výjezdu z města Zdice na Beroun. Po podání žádosti
o stavební povolení bude zahájeno výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací.
Chodník Černín
Město jako investor má nyní za povinnost vyjádřit se k předloženému návrhu projektové dokumentace, aby mohla být poskytnuta dotčeným
orgánům státní správy a správcům sítí jako podklad
pro jejich vyjádření, která jsou nutná pro řízení
k povolení jeho výstavby.
Okna radnice
V budově radnice je před dokončením výměna
oken. Protože budova je památkově chráněna, muselo být zachováno členění, rozměry a typy oken.
Půdní vestavba v ZŠ
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na uvedené stavební
úpravy v budově ZŠ čp. 589 v Žižkově ulici. Práce
budou probíhat o letních prázdninách.
Výstavba nové knihovny
V posledním dubnovém týdnu by měla firma
John Building, s. r. o., dodat firmě Otidea, a. s.,
zbývající podklady pro zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
Rekonstrukce koupaliště
Město jako zadavatel v současnosti kontroluje
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení a během posledního dubnového týdne či prvního květnového týdne dojde ke zveřejnění veřejné zakázky
na centrální adrese.
Kanalizace v ulici Na Vyhlídce
Při podávání žádosti na MěÚ Beroun, odb. životního prostředí, byly zjištěny nesrovnalosti ve
vlastnictví pozemku pod vozovkou. Bylo zjištěno,
že většina plochy je ve vlastnictví města, ale část
pozemku patří soukromé osobě z Prahy, s kterou
probíhají jednání.
Dětské hřiště v zahradě DD
Do poloviny května by mělo v areálu Domova
důchodců V Zahradách ve Zdicích vyrůst nové dětské hřiště pro děti od 3 do 10 let. Vybavení hřiště

"A" mužstvo FK Olympie Zdice, které hraje krajskou soutež - 1. B třídu, skupinu A. V průběhu jarní části soutěže se tým svými dobrými výkony posunul z 13. místa na 8. místo v tabulce své třídy. Stojící zleva: Antonín
Sklenář - asistent trenéra, Miroslav Porsch - trenér, Martin Nademlejnský, Martin Špinar, Richard Kosík,
Lukáš Stádník, Přemysl Landa - předseda klubu, Jiří Kment, Václav Novák, Martin Loubr, Ivan Pánek - kustod, Jan Knotek - vedoucí mužstva. Klečící zleva: Michal Kasal, Vratislav Svatý, Zdeněk Ferda, Petr Šindelář,
Tomáš Svoboda, Václav Košťálek, Marek Huml, Jiří Kulhánek, Michal Pánek. Foto: Archiv FK Olympie Zdice.
dodá a umístí firma Nepo, Kyjov, která vyšla z vý- Vymyslete logo
Vymyslete logo informačního kanálu KT Zdice.
běrového řízení jako vítězná. Konečná cena vybaToto grafické ztvárnění by mělo vypovídat o inforvení bude po slevách 113.704,50 Kč.
macích a jejich oběhu. Návrhy zasílejte na adresu
Sběr velkoobjemového odpadu
Na tuto akci byly vyhrazeny 2 dny, a to 7. a 8. ktzdice@mesto-zdice.cz.
dubna. Občané přiváželi především směsný staveb- Informace návštěvníkům hřbitova
Otevírací doba místního hřbitova:
ní odpad (6,65 tuny), staré hadry (0,66 tuny), vyřa8 - 17 h
zený nábytek atd. jako směsný odpad (6,80 tuny). Leden - únor
8 - 18 h
Registrováno bylo cca 40 aut a několik příchozích. Březen - duben
7 - 20 h
Zajímavý údaj poskytla skládka ve Stašově - po Květen - srpen
8 - 18 h
tomto víkendu bylo Komunálními službami Září - říjen
Hořovice, s.r.o., přivezeno 19,45 tun směsného od- Listopad - prosinec 8 - 17 h
Návštěvníci hřbitova mohou v případě nutnosti
padu od občanů - z popelnic a kontejnerů, což je
využívat nově instalovaný mobilní WC JOHNY
dvojnásobek běžného množství
Poděkování patří zaměstnancům Městského SERVIS.
podniku Zdice - panu Hospodářskému, Mužíkovi, Upozornění na Rallye Hořovice 2006
Auto Sport Klub Hořovice pořádá dne 6. 5. 2006
Vrtiškovi a Beranovi, kteří se postarali o převzetí
odpadu, a také panu P. Růžičkovi z JRW - Agro, od 12.00 do 22.00 hod. soutěž "Rallye Hořovice
s.r.o., a zaměstnancům spol. Zdibe, s.r.o. - skládky 2006" s účastí max. 90 aut. V souvislosti s tímto závodem bude uzavřena komunikace od města Zdice přes
ve Stašově.
obec Slavíky. Vždy po odjetí jedné sekce (cca 1,5 hod.)
Sbírka šatstva
- sm Od pondělí 3. dubna do soboty 15. dubna 2006 bude obnoven normální provoz na 15 minut.
se konala sbírka šatstva, které je dále využito k humanitárním účelům. Kromě šatstva mohli občané
Spoleãensk˘ klub Zdice
přinášet boty, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony,
přikrývky, použité nádobí a hračky. Pytle a krabice
a kulturní komise poﬁádají
s donesenými věcmi zaplnily 2 vyčleněné místnosKURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
ti v objektu bývalých kasáren.
Upozornění organizacím
Společenský dům Zdice - čtvrtek 25. 5. od 16 hodin
Město Zdice žádá všechny zdické organizace,
Vyučují lektorky DDM Příbram - pracoviště
a to jak sportovní, kulturní, tak i zájmové, aby pro
Beroun - Lucie Kadeřábková a Monika Rosolová.
zveřejnění informací občanům využívaly informačVyrobíte si malovaný obrázek a šátek z hedvábí.
ní kanál KT (informační kanál kabelové televize).
Cena (pouze materiál): 250,- Kč
Informace můžete zasílat v elektronické podobě
Přihlášky: SD Zdice po - pá 7 - 15.30 hodin
na adresu ktzdice@mesto-zdice.cz nebo je dodat
Tel.: 311 685 186
osobně do podatelny Městského úřadu Zdice
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz
(číslo dveří 5).

Ze zasedání zastupitelstva mûsta Zdice 24. 4. 2006
ZM vzalo na vědomí
• zprávu o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení města Zdice
• informaci o snížení poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu
odstranění tvrdosti zákona - od 1. 3. 2006
ZM schválilo
• rozdělení výtěžku finančních prostředků z provozování výherních hracích
automatů za rok 2005 v celkové částce 173 762,- Kč takto: částka ve výši
73 762,- Kč bude použita jako posílení položky rozpočtu "propagace města"
a částka ve výši 100 000,- Kč bude rozdělena na činnost oddílů TJ
Lokomotiva Zdice pracujících s mládeží podle daného klíče
• návratnou finanční výpomoc TJ Lokomotiva Zdice ve výši 150 000,- Kč
včetně znění smlouvy a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy
• zadání změny č. 2 územního plánu města Zdice
• bezúplatný převod pozemku p.č. 2204, zahrada v k.ú. Zdice z majetku
České republiky do majetku města Zdice.

ZM souhlasilo
• s celoročním hospodařením města v roce 2005 bez výhrad
• s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2006 opětovně Krajským
úřadem Středočeského kraje
• s dodavatelským zajištěním ostrahy areálu bývalých kasáren firmou OSMA
- soukromá hlídací služba, Jiráskova 238, Beroun a pověřilo starostu města
podpisem smlouvy.
• s uzavřením smluv o budoucích kupních smlouvách mezi městem Zdice
a vlastníky nemovitostí v k.ú. Zdice, na kterých bude realizována výstavba rodinných domů v lokalitě "Zdice - sever" a pověřilo starostu města jejich podpisem.
ZM neschválilo
• prodej pozemku p.č. 2205 o výměře 1339 m2 v k.ú. Zdice.
ZM odvolalo
• vedoucího městského podniku Zdice Slavomíra Eliáška z funkce z důvodu
rozvázání pracovního poměru.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Opravdu bylo co obdivovat
S příchodem jara uspořádal Klub plastikových modelářů Zdice v sobotu dne 1. dubna 2006 od 10 do 15 hod. obdivuhodnou výstavu modelů letecké a vojenské techniky, včetně figurálních postav z vojenské historie.
Vedle zdických modelářů, jejichž klub patří k nejpočetnějším v České republice, se výstavy zúčastnili modeláři z Prahy, Roztok, Jílového,
Litoměřic, Rokycan, Plzně, Kaznějova, Čáslavi, Mladé Boleslavi,
Mariánských Lázní, Stříbra, Rakovníka, Děčína, Chodova a Berouna.
Zastoupena byla i SRN vystavovatelem z Heidelbergu. K shlédnutí bylo více jak 400 plastikových modelů.
Heslem výstavy byla "Zdická padesátka". Tento název je třeba chápat jako
limitované období posledních padesáti let, ze kterého měly být modely letadel a vojenské techniky. Až dosud se na výstavách prezentovaly převážně modely z období druhé světové války. Vývoj v této oblasti však doznal v druhé
polovině 20. století nebývalého rozvoje v důsledku studené války mezi oběma atomovými velmocemi. Záměr pořadatelů se vydařil. Plastikové modely
skutečně odpovídaly zvolenému názvu výstavy.
Přehlídky se účastnili i obchodníci z ČR a ze SRN, u nichž si mohli zájemci
zakoupit poslední plastikové modely letadel, tanků, samohybných děl i vojenských palpostů.
Všechny vystavené modely byly pak přísnou porotou vyhodnoceny a vítězové v jednotlivých kategoriích odměněni pěknými cenami. (Pro velký počet
kategorií uvádím jen jméno vítěze a umístění zdických modelářů.)
DOUBLE 72 1. Petr Fuxa, 2. Milan Bobok, 3. Václav Táborský - všichni KPM Zdice
Žákovská soutěž "KOSTAL CUP"
KOSTAL CUP - TECHNIKA 1/72 1. Tomáš Táborský - KPM Zdice

KOSTAL CUP - TECHNIKA 1/35 1. Vojtěch Kučera, 2. Milan Frýbert (neregistrovaný), 3. Tomáš Táborský - KPM Zdice
KOSTAL CUP - LETADLA 1/72 1. Radek Šíp - Domov dětí a mládeže Chodov
KOSTAL CUP - LETADLA 1/48 1. Vít Urban - Domov dětí a mládeže Stříbro
FIGURY - bez rozdílu 1. Michal Blažek - KPM Zdice
HORNET CUP 1/1 - 1/500 LODĚ A PONORKY 1. Milan Bobok - KPM Zdice
HORNET CUP 1/501 - 1/25 000 LODĚ A PONORKY 1. Milan Bobok KPM Zdice
SDV TROPHY 1/87 HO 1. Jiří Šmíd
"ZDICKÁ PADESÁTKA" letadla + technika (bez rozdílu). 1. Jan Hitka KPM Kaznějov
DIORAMA MAN do 1/50 1. Milan Krnáč - PMK - 95 Děčín
DIORAMA MAN od 1/50 1. Tomáš Drábek
Zároveň s touto soutěží probíhalo i druhé kolo soutěže CMK LIGY.
Tato zajímavá výstava lidské dovednosti se mohla uskutečnit jen díky pochopení
a podpoře vedení města v čele se starostou panem Mgr. Miroslavem Holotinou, pana
Přemysla Landy, vedoucího Společenského klubu Zdice, podniku Kostal - Černín,
spol. s r. o. Mayer - realitní kancelář Beroun, fir. Petr Škoda - autoservis a náhradní
díly, Chodouň a dalších. Vítězové v každé kategorii obdrželi hodnotné ceny. Ty jim
pomohou k dalšímu rozvoji modelářské činnosti spolu s věnovanou zahraniční literaturou. Ceny vítězům předali představitelé sponzorů pan Vladimír Mayer - s.r.o. realitní kancelář Beroun, pan PhDr. Jan Dressler, ředitel Kostalu Černín a pan František
Kořán, majitel vydavatelství WWP Praha. Vítězové byli od přihlížejících odměněni
nadšeným potleskem. Nádherné exponáty výstavy si během pěti hodin prohlédlo neuvěřitelných 1 200 návštěvníků ze Zdic a širokého okolí.
Josef Hůrka

Exponáty výstavy „Zdická padesátka“ pořádané KPM Zdice.

Foto: Archiv KPM Zdice.

Muzeum vojenské techniky ve Zdicích
Klub vojenských historických vozidel K.V.H.V.
L.R. 2001 Zdice působí na kulturním poli města již
řadu let. Do povědomí místních občanů se klub zapsal zejména přehlídkami vojenské historické
techniky konanými každoročně na kopci Písmena
nad Zdicemi. V minulém roce klub navíc uspořádal u příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové
války zdařilou výstavu v prostoru zdické radnice.
A právě tato výstava a velký zájem o ni byla jedním z důvodů vzniku myšlenky vybudovat ve
Zdicích stálou expozici věnovanou vojenské historii se speciálním zaměřením na oblast Zdic a okolí
cca od roku 1900 do nedávné minulosti.
Myšlenka v průběhu minulého roku uzrála a nyní, rok po úspěšné výstavě k 60. výročí ukončení
druhé světové války, vám můžeme s radostí oznámit, že jsme ve spolupráci s městem Zdice nalezli
v areálu bývalých zdických kasáren prostor vhodný pro vybudování malého vojenského muzea.
U příležitosti počátku budování tohoto muzea
bychom rádi v nově získaných prostorách uspořádali v sobotu 20. a v neděli 21. května 2006 výstavu u příležitosti 61. výročí osvobození ČSR od fašismu. Výstava proběhne v objektu bývalých vo-

jenských kasáren v ul. Čs. armády ve Zdicích a bude v oba uvedené dny otevřena veřejnosti od 10 do
17 hodin. Pro veřejnost jsou připraveny ukázky vojenské techniky a zbraní. Po oba dny bude v areálu
zajištěno občerstvení a doprovodný program.
Vstupné je dobrovolné, formou příspěvku na budování muzea, dle uvážení každého návštěvníka.
V souvislosti s přípravou a budováním muzea bychom chtěli požádat o spolupráci přímo občany Zdic.
Pokud vlastníte dobové materiály, dokumenty, fotografie nebo např. uniformy, či další relikvie vážící se
ke Zdicku uvedené doby, prosíme vás, abyste nám
umožnili jejich okopírování, případně nafocení, abychom je mohli vystavit v nově vznikajícím muzeu.
Pokud nám můžete takto přispět, kontaktujte nás na
adrese klubu nebo na tel. čísle 607 878 350, či přímo
osobně na některé z akcí.
Rovněž bychom chtěli vyzvat případné zájemce
o vojenskou techniku a historii, kteří by chtěli rozšířit naši členskou základnu, aby nás neváhali kontaktovat. Tímto způsobem se již zapojila do činnosti klubu řada lidí, zejména mládeže.
Z kalendáře akcí klubu na tento rok bychom rádi zdůraznili následující:

• zmiňovaná výstava u příležitosti 61. výročí
osvobození ČSR od fašismu v areálu zdických kasáren v sobotu 20. a neděli 21. května 2006
• dva country večery s vojenskou technikou a posezením na Písmenech pořádané zhruba v průběhu
června až srpna
• hlavní akce: Přehlídka vojenských historických
vozidel na Písmenech, plánovaná na 9. září 2006,
s ukázkou vojenské techniky, válečných kempů různých armád a rekonstrukcí bitvy z druhé světové války.
Klub by dále touto cestou rád poděkoval Městu
Zdice, jmenovitě panu starostovi Mgr. M. Holotinovi
za dlouhodobou plodnou spolupráci Města s klubem,
a také panu generálmajorovi Kozlerovi za všestrannou pomoc a podporu klubu. Díky této podpoře jsme
jako klub mohli navázat spolupráci s řadou organizací, jako je například Vojenský historický ústav nebo
Armáda České republiky.
Náš dík stejně tak patří samozřejmě i všem
ostatním, kteří činnost klubu podpořili. V neposlední řadě i samotným divákům za jejich nebývalou
účast na akcích pořádaných naším klubem. Věříme,
že váš zájem neopadne ani v letošním roce.
K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice
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Zprávy ze ‰koly
V pátek 21. dubna oslavovala svůj svátek naše planeta Země. Aby zůstala věčně modrá, zelená a hlavně životaschopná, musí se lidstvo
v budoucnosti více starat a o svoje bytí pečovat.
Žáci i učitelé ZŠ ve Zdicích si každoročně tento
den připomínají. Letos jsme opět zorganizovali
sběr papíru, víček a hliníkových obalů, do kterého
jsme zapojili i občany Zdic a příslušných obcí.
Žáci tuto činnost provedli s nadšením, a v podstatě
velice jednoduchým způsobem byla soutěž vyhodnocena. Na předních místech se na 2. stupni umístily třídy 9. B, 7. A a 7. B.
Žáci 6. tříd uklidili okolí školy a školní dvůr.
Podobná akce se konala i na 1. stupni a v okolí budovy 1. stupně.Všichni ostatní si formou her, soutěží a kvízů připomněli, že tříděný sběr poskytuje
cenné suroviny pro další zpracování a využití, odlehčí se přírodě a přispěje ke zdravějšímu a krásnějšímu životnímu prostředí. S podivem jsme konstatovali, že některé domácnosti odpad netřídí, ba
dokonce ho v zimě ještě spalují, čímž ohrožují
zdraví spoluobčanů. Doufám, že generace současných žáků si tuto skutečnost uvědomuje a jejich
postoje a chování v čase jejich dospělosti pomůže
změnit minulé 20. století, nazývané "Stoletím odpadu", na 21. století "Století……třeba ohleduplnosti, zdraví, čistoty, rozumu.....".
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

Máme se proã
radovat!
V začátcích jarních měsíců se žáci 1. stupně
zúčastnili regionálních soutěží ve zpěvu, recitaci a plavání. Pěvecké a recitační soutěži předcházelo školní kolo, na které se žáci se svými
učiteli pečlivě připravovali.
21. března proběhla na SZUŠ Dr. Zory
Tauberové pěvecká soutěž - Královodvorská koruna. Mezi zúčastněnými školami si žáci naší školy
vyzpívali velmi pěkné umístění.
1. místo získaly J. Jeníčková (3. A), N. Rajtmajerová (4. A), N. Hejdová (4. A). 2. místo pro naši
školu vybojoval S. Rajtmajer (4. B), K. Růžičková
(5. B), M. Jarošová (5. B) a Štěpánka Mottlová (1. tř.)
a 3. místo T. Felcmanová (3. A) a M. Ťažká (5. A).
Rádi bychom poděkovali pí. uč. Martině
Rajtmajerové, která našim zpěvákům pomáhala
svým profesionálním klavírním doprovodem.
4. dubna se uskutečnilo regionální kolo recitační soutěže na ZŠ Lochovice. Soutěžilo 44 dětí ze
7 základních škol. Na základě školního kola sem
postoupili 4 žáci a 3 z nich obsadili ve svých kategoriích 1. místa.
0. kategorie: 1. místo - Bára Malá (1. A)
1. kategorie: 1. místo - Anna Kadlecová (3. A)
2. kategorie: 1. místo - Jakub Novák (4. B)
A náš zatím poslední úspěch!? 21. 4. jelo naši
školu reprezentovat 6 žáků na Velikonoční plavecké závody na OA Beroun. Závodů se zúčastnilo
42 dětí ze 7 škol. Děti kategorie 2. a 3. tříd si zaplavaly 20 m volný způsob. Míša Radová (2. A),
Anna Kadlecová (3. A) a Tomáš Koželuh (3. B) si
všichni doplavali pro 1. místo. Žáci 4. tříd plavali
40 m volný způsob a také zde jsme získali umístění nejvyšší: 1. místa - Kristýna Baborová (!teprve
3. B) a Vašek Slezák (4. B). Další disciplínou závodů byla štafeta. Ta naše, ve složení M. Radová,
A. Kadlecová, T. Koželuh, K. Baborová, V. Slezák
a Vojtěch Lipčák (2. B), si vyplavala 1. místo,

V rámci Dne
Země se žáci ZŠ
zapojili do úklidu školních budov a okolí.
Škola zorganizovala také sběr
papíru,
víček
a
hliníkových
obalů. V soutěži
o nejaktivnější
třídu
vyhrála
9. B.
Foto:
David Bečvář.

Velcí badatelé
,,VELCÍ BADATELÉ" - tak říkám svým svěřencům v kroužku zabývajícím se přírodou. Od
začátku roku se společnými silami snažíme zjišťovat o přírodě co nejvíc... Březen jsme si nazvali
měsícem ekologie - ochrany životního prostředí.
V prvním týdnu jsme si zjistili, proč se třídí odpad, co znamená barevné rozlišení kontejnerů, či
jak rozsáhlé je znečištění našeho okolí. Následně
na to si každý badatel vyrobil svůj vlastní kontejner, do něhož nosil odpadky, které do něj patří.
Další týden děti vyráběly z nasbíraných odpadků
pokud možno užitečné věci...

Z výrobků jsme si udělali zajímavou výstavku,
kterou měli možnost shlédnout jak rodiče, tak děti.Nejtěžší práce nás však teprve čekala - čištění lesa. Ti opravdoví ochránci naší přírody navlékli gumové rukavice, popadli igelitový pytel a společně
vyrazili na "Písmena", kde sbírali odpadky od plastů. Dlouho netrvalo, a přeplněný pytel čekal na
svůj odpočinek ve žlutém kontejneru. Nedovedla
jsem si představit, jak jsou děti spokojené, když
udělají dobrý skutek. Jsem optimista a věřím, že
alespoň tyto děti jen tak papírek či igelitový sáček
do přírody nevyhodí!! Tereza Šnajdrová, MŠ Žižkova

Úspěšní žáci 1. stupně ZŠ v regionálních soutěžích. Horní řada zleva: T. Koželuh, V. Lipčák, V. Slezák, M. Radová, K. Baborová, A. Kadlecová; prostřední řada: M. Jarošová, K. Růžičková, N. Rajtmajerová, S. Rajtmajer, M. Ťažká, J. Jeníčková; spodní řada: N. Hejdová, Š. Mottlová, J. Novák, B. Malá, T. Felcmanová.
Foto: Dana Němcová.
a tím se naše škola stala pro následující rok držite- neví rady s náplní svého volného času.
Přejeme si, ať je stále více dětí, které se budou
lem Putovního poháru.
Z úspěchů našich žáků na soutěžích se radují nejen radovat nejen z úspěchů vlastních, ale i svých kaoni sami, ale také jejich učitelé a rodiče, kteří jsou jim marádů. Taková radost je potom velkou odměnou
pomocníky a oporou. Svými výkony v tomto školním pro nás všechny, kterým na dětech záleží.
věku určitě nemálo motivují své vrstevníky, kteří si
Mgr. Dana Němcová

Kvûtnov˘ zájezd
Kulturní komise a Společenský klub pořádají v neděli 21. května zájezd do Národopisného
muzea v Praze. Odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena: 80,- Kč. Přihlášky: Společenský dům
Po - Pá 7 - 15.30 hodin.
Toto nádherně zrekonstruované a od října 2005 nově otevřené muzeum, nazývané Musaion (chrám
múz,) nabízí na ploše cca 2000 m2 k prohlídce stálou národopisnou expozici Národního muzea zaměřenou na lidovou kulturu ČR (lidové sbírky umění, sbírky lidového oděvu, bydlení, hospodářství, zvyky). Zájezd se uskuteční v neděli 21. 5., kdy jsou v areálu muzea navíc ještě folklórní akce pořádané
ke Dni muzeí. V rámci Dne muzeí je vstup do muzea zdarma.
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Sbor Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské ve Tmani
v pondělí 8. května státní svátek

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
pořádá na počest 61. výročí
ukončení 2. světové války
program

Jobova noc
Ve chvílích osvobození v roce 1945 zněla
tato báseň Františka Hrubína ve všech koutech
naší republiky. U této příležitosti ji doplníme
básněmi z té doby - klenoty české poezie
- od Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Františka
Halase a Jaroslava Seiferta.
Účinkují:
Milan Friedl - recitace, Petr Tvrdek - varhany
Ke vzpomínce na tento historicky významný
den srdečně zve Rada starších Církve
československé husitské ve Tmani.
Začátek v 17 hodin.
Pro účastníky této akce ze Zdic a okolí
bude na autobusovém nádraží ve Zdicích
přistaven autobus. Odjezd do Tmaně
v 16.30 hodin Jízdné zdarma.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 10. května oslaví paní BOŽENKA DRMLOVÁ
95. narozeniny.
Za její lásku, obětavost
a starostlivost děkují a do dalších let přejí hlavně zdraví,
štěstí a pohodu dcery Libuše,
Jarmila a Jana s rodinami.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci květnu 2006 oslaví:
96 let - Anna Vlčková, Zdice
95 let - Antonie Šmídová, Zdice
95 let - Božena Drmlová, Zdice
91 let - Anežka Hůrková, Zdice
87 let - Jana Tomášková, Zdice
84 let - Albína Rosenbaumová, Zdice
83 let - Miroslav Pazdera, Zdice
82 let - Františka Šimková, Zdice
82 let - Otilie Sládková, Zdice
81 let - Helena Varvařovská, Zdice
81 let - Miloslava Šteflová, Zdice
81 let - Milada Sklenářová, Zdice
81 let - Ludmila Mužíková, Zdice
80 let - František Stibal, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

VZPOMÍNKA
Dne 1. května uplynou 2 roky,
kdy nás opustila paní HANA
SKLENÁŘOVÁ.
Stále vzpomíná manžel, děti
a sestra s rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 3. dubna uplynul smutný rok od chvíle, kdy mě
opustila moje milovaná
maminka, paní MARIE
SMÍŠKOVÁ, roz. Polívková.
Letos 4. května by se dožila
98 let.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím,
se mnou. Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana.

❁❁❁❁❁
...a za vše, za vše dík. Za
lásku, jaká byla, za život, jaký
byl...
Dne 31. května uplynou
2 roky, kdy nás navždy opustil
pan ANTONÍN BORECKI.
Vzpomíná manželka, děti
s rodinami a bábinka.

Vážení čtenáři,
OâKOVÁNÍ
Dne 13. května proběhne očkování psů proti vzteklině a králíků proti králičímu moru
a myxomatóze.
Černín: 8.00 - 8.30 hod. - u zastávky
Knížkovice: 8.45 - 9.15 hod - u prodejny
Zdice: 10.00 - 12.00 hod - u kostela
Očkování králíků - od 12.00 hodin
Zájemci o očkování králíků se mohou nahlásit
na MěÚ Zdice u ing. Petákové, tel.: 311 510 845.
Ochranné očkování hradí majitelé psů a králíků.
Výjimkou jsou psi slepečtí, u nichž je očkování
bezplatné.
Majitelé psů očkovaných individuálně (mimo
hromadnou akci) předloží na MěÚ Zdice potvrzení o vakcinaci psa proti vzteklině.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM KVùTEN 2006
Sobota 6. 5. RŮŽOVÝ PANTER 2
...ztratil se diamant Růžový panter... A nejzmatenější detektiv na světě se ho snaží najít. Detektivní
komedie. Začátek v 17.30 hod.
přístupno
Sobota 13. 5. KARCOOLKA
Animovaná komedie. Skutečný příběh Červené
Karkulky. Začátek v 17.30 hod.
přístupno
Sobota 20. 5. BAMBI 2
Animované dobrodružství o odvaze v českém
znění. Začátek v 17.30 hod.
Sobota 27. 5. DOBA LEDOVÁ 2. OBLEVA
Mysleli si, že je nemůže postihnout nic horšího než
věčný sníh. A hopla! Sníh začal tát. Animovaná rodinná komedie. Začátek v 17.30 hod.

v září 2000 jsme prostřednictvím Zdických novin informovali občany, že podle zákona ČR
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, musíme v těchto novinách upustit od uvádění společenské
rubriky, (tj. informací o narození dětí, uzavření manželství, jubilejní svatby, životní jubilea a úmrtí),
i když společenská rubrika v této podobě byla čtenáři hodnocena dobře. Mnoho starších občanů, kteří v naší obci již nebydlí (Zdické noviny jsou jim zasílány), tuto rubriku postrádá, ztrácí tím přehled
o svých vrstevnících i jejich rodinách. Zůstali jsme proto pouze u rubriky "Životní jubilea", kde je napsáno pouze jméno a věk občanů starších osmdesáti let.
Pokud někdo nemá zájem být v této rubrice uveden, respektujeme jeho přání.
Ostatní informace, které jsou ve Zdických novinách uváděny pod názvem Společenská rubrika ("narodili se a opustili nás") poskytuje redakce Podbrdských novin. Tyto noviny mají informace o dětech narozených v Hořovicích a úmrtí zajišťované pohřebními službami Hořovice, popř. Beroun. Narození dětí v jiných porodnicích a úmrtí vyřizované jinými pohřebními službami nejsou ve Zdických novinách uvedeny
a informace jsou tím zkreslené. Občané se pak doptávají, proč narození jejich dítěte či vnoučátka se v novinách neobjevilo a proč tam není uvedeno úmrtí občanů, jejichž pohřeb vyřizovala jiná pohřební služba.
Omlouváme se našim občanům, že nemáme možnost uvádět více informací!
Rovněž touto cestou žádáme občany, aby nás informovali o svých nejbližších, zejména o jejich
vzácných jubilejních výročích - zlaté nebo diamantové svatbě. Máme již zastaralé podklady a moc nás
mrzí, když o jubileích našich občanů nevíme.
Rádi bychom také získali informace od rodičů, kteří mají zájem přijít s dětmi na vítání občánků, aby
nám toto sdělili, popř. i telef. kontakt.
Matrika MěÚ Zdice

Spoleãensk˘ klub Zdice vás zve:
So 6. 5. koncert skupin: SCREAM a BUSTER
NIXON, "Symphonic creativ metal" (SCREAM)
bude během večera střídat funková formace (BUSTER NIXON) Vaška Křivance (ex Burma Jones Plzeň ), začátek ve 20 hod., vstupné 50,- Kč.
Ne 7. 5. Dětská diskotéka se soutěžemi, začátek v 15 hodin, vstupné 20,- Kč.
Ne 21. 5. Zájezd do Národopisného muzea v Praze, odjezd ze Zdic ve 12 hod., cena 80,- Kč, přihlášky:
SD Zdice po - pá 7 - 15.30 hod. tel.: 311 685 186.
Ne 21. 5. Dětská diskotéka se soutěžemi, začátek v 15 hodin, vstupné 20,- Kč.
Čt 25. 5. Kurz malování na hedvábí, vyučují

lektorky z DDM Příbram - pracoviště Beroun
Lucie Kadeřábková a Monika Rosolová, začátek
v 16 hod., cena (pouze za materiál) 250,- Kč,
přihlášky: SD Zdice po-pá 7-15.30 hod. tel.:
311 685 186.
Pá 26. 5. Zájezd do divadla Ta Fantastika
v Praze na muzikál EXCALIBUR, odjezd
v 16 hod., zájezd je již plně obsazen.
St 31. 5. Tradiční setkání důchodců - odpoledne pro seniory, účinkují: Jiří Topinka (Státní
okresní archiv Beroun) - povídání o Zdicích
a Dana Jará - oblíbená harmonikářka, začátek
v 16 hod., občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
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Ná‰ den

Na velkém karnevale dětem moc učaroval veselý
klaun Lenky Horové (na snímku vpravo) a upovídaná žabka Kuňkalka v podání pí uč. Dany Klikové.

Krásné masky a hlavně rozzářené oči dětí vypovídají o úspěchu karnevalu v MŠ v Žižkově ulici.
2x foto: Jana Borecká.

Ve čtvrtek 23. března navštívilo naši školičku
v Žižkově ulici mnoho roztomilých zvířátek,
princezen, kašpárků, vojáků, policistů, černokněžníků a čarodějek... Konal se totiž velký
den: KARNEVAL!!!
Na tento den se všechny děti velmi těšily, pečlivě si s maminkami a tatínky připravovaly masky
a šaty. Od samého rána děti tančily, bavily nás

i ostatní... Rozjařeně pobíhaly po třídách a kamarádům předváděly své obleky. V 9 hod. se obě třídy
spojily, děti se usadily na židličkách... V tom do třídy vběhl veselý klaun (Lenka Horová) a upovídaná
žabka Kuňkalka (Dana Kliková). Nastal čas, kdy se
jedna maska za druhou představovala ostatním dětem. Zvědavá Kuňkalka se nenechala nikým odbýt.
Mezi dětmi našla i smutnou babku - Ježibabku

(Tereza Šnajdrová), které právě spadla chýše... Ještě
že ji se stavbou pomohli kouzelnice a čarodějové...
Nakonec si děti společně s učitelkami zatancovaly na písničky z pohádek. Šikulové a šikulky dostali pamětní list z karnevalu spolu s lentilkami
a odcházeli spokojeně domů. Už teď se všichni těšíme na příští rok - tedy karneval...
Tereza Šnajdrová, MŠ Žižkova

Pﬁijímání pﬁihlá‰ek k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání v M·
pro školní rok 2006 - 2007 se uskuteční v úterý 9. května 2006 od 8 do 11 a od 14 do 16 hod.
v budově MŠ - Zahradní ulice 801.
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t.r. věku 3 let. Na základě vyjádření dětského lékaře mohou
být výjimečně zapsány i děti mladší.
Spádový školský obvod: Zdice, Černín, Knížkovice, Stašov, Bavoryně, Hředle. Při zápisu rodiče
předloží rodný list dítěte.
Zdeňka Pacourková v. r., ředitelka MŠ Zdice, Zahradní 801

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
V ÎIÎKOVù ULICI
A

DEN OTEV¤EN¯CH D V E ¤ Í

BYLINKOVÁ ABECEDA III
Všichni jsme se těšili a už je to tady. Sluníčko,
teplo, zelená travička, kytičky, broučci, motýli
a mnoho jarních radostí. Nedočkavě se chystáme,
až se zaryjeme do země a budeme sázet, vytrhávat, hnojit, zalévat, stavět, bourat, natírat či jinak
produktivně trávit čas na čerstvém vzduchu.
A tak vám přeji do tohoto hektického jarního
období, ať vás záda nebolí a najděte si trochu volného času, kdy si venku jenom tak posedíte.
Zde jsou další čaje a rady od léčitelky
pí Gasparikové:
CHOLESTERIN - snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vhodné doplnit čajem Játra, tinkturou
Ostropestřec, Eleuterokok.
IMUNITA - Zvyšuje imunitu a celkově zlepšuje
stav organismu. Vhodný zejména v jarním a podzimním období a při celkovém vyčerpání organismu.
JÁTRA - Regeneruje játra, zlepšuje trávení,
podporuje léčbu alergií, upravuje zácpu. Vhodné
doplnit tinkturou Ostropestřec, tabletami Hořec,
AL tabletami.
KLIMAKTER - Vhodný při klimakterických
obtížích a u žen každého věku s poruchami menstruačního cyklu. Vhodné doplnit tinkturou Jeřáb
ptačí, Měsíček pupeny.
KLOUBÍK - Zlepšuje funkci kloubů, odstraňuje bolest, čistí klouby, vhodný při artróze, dně

i revmatismu. Vhodné doplnit čajem Ledviny, tinkturou Borovice pupeny, Rakytník, tabletami Šii take s želatinou.
KŘEČOVÉ ŽÍLY - Snižuje výskyt křečových
žil, bolestivost žil, upravuje cévní stěnu. Vhodné doplnit tinkturou Kaštan, Jinan pupeny, tabletami JH.
KŮŽE - Vhodný při všech kožních obtížích,
čistí kůži a má hojivé účinky. Vhodné doplnit čajem Čistící, tinkturou Žampion, Ostropestřec, Pýr,
Tykev, tabletami AL, Zinek.
Všechny tyto čaje, tinktury a vitamíny jsou
k dostání v prodejně DIA - RACIO Zdice.
Hezké jaro.
Mirka Kolebabová

9. KVùTNA 2006
8 - 11 a 14 - 16 hod.
ZAPISUJEME DùTI OD 2,5 LET
S SEBOU SI VEZMùTE RODN¯ LIST DÍTùTE.
T ù · Í M E S E N A VA · I N ÁV · T ù V U .

NOVINKA:
HANNASAKI
- japonsk˘ ãaj, kter˘ spaluje tuky,
sniÏuje cholesterol, posiluje imunitu,
ãistí krev. K dostání v prodejnû bylinek

DIA - RACIO ZDICE,
Palackého nám. 3,
tel. 603 533 453

Na vernisáži výstavy Květy Makovské se úspěšně
představili hrou na zobcovou flétnu Štěpán
Miláček a Michal Houska (na snímku vpravo). Na
housle doprovázel pan učitel Zdeněk Frýdl.
Foto: Petra Miláčková.
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Vítûzství a prohry ruského generála Vlasova
Pokračování z minulého čísla.
V druhé polovině roku 1943 se karta obrací.
Německá vojska jsou vytlačována z podmoskevské
oblasti i od Leningradu. Hitler z tohoto neúspěchu
viní jednotky ROA. Nařizuje jejich převelení na
západ Evropy. Vlasov však chápe toto rozhodnutí
jako zradu, neboť chtěl bojovat výhradně proti
Stalinovi. Boj proti západním Spojencům odmítá.
Rusové se západním armádám vzdávají bez boje.
V důsledku toho Britové žádají o souhlas Stalina,
aby byla sovětským občanům, kteří se dobrovolně
vzdají, příslibena beztrestnost. Z Moskvy přichází
zamítavá odpověď. Podle vyjádření Stalina žádní
zajatci neexistují, jsou jen padlí a zrádci.
Dny Velkoněmecké říše pomalu končí. K její záchraně jsou všechny prostředky dobré. V polovině
ledna 1945 je dokončena výstavba 1. divize pod vedením generála Sergeje Buňačenka a před dokončením je 2. divize generálmajora Zvereva. Připravuje
se 3. divize. Události dostávají prudký spád. Rudá
armáda je na hranicích Německa a nezadržitelně postupuje na Berlín. 28. března 1945 se schází naposledy v Karlových Varech Komitét pro osvobození
národů Ruska. Konstatuje, že s Německem je konec
a že je třeba soustředit vojska ROA v okolí Insbruku
a vzdát se Američanům. 12. dubna se Vlasov

v Karlových Varech znovu oženil s Heidi
Billenbergovou, vdovou po německém letci.
1. divize generála Buňačenka byla zařazena pod
vedení maršála Schörnera a postupovala od
Drážďan do Čech. Čeští partyzáni jednají s generálem o případné pomoci při povstání českého lidu.
To odpovídá tajnému plánu Buňačenka osvobodit
Čechy dříve než přijdou Američané, nebo Rudá armáda a zajistit si tak u československé vlády azyl
jako odměnu za zásluhy. Je pozoruhodné, že
Vlasov původně s tímto plánem nesouhlasil.
Povstání vypuklo 1. května v Přerově, den nato
v Nymburce, Poděbradech a rozšířilo se do severních Čech. Američané se zastavují na čáře Karlovy
Vary - Plzeň - České Budějovice. 4. 5. dosáhly jednotky generála Buňačenka okresu Beroun. Divizní
štáb zabral sokolovnu v Suchomastech a jeho útvary se rozmístily v okolních obcích. Ještě před vstupem do berounského okresu zaútočili na kolonu američtí stihači. Rusové po nich nestříleli, jen na
letce mávali a rozprostírali národní vlajky. Piloti
skutečně odletěli. Mnoho vojáků i koní přišlo při
náletu o život, zničena byla i část vojenské techniky. Ve Zdicích se jednotky srazily s přesouvající se
kolonou Němců. Ti se pokoušeli Rusy zastavit, ale
nakonec ustoupili, neboť byli v menšině.

Kvûta Makovská vystavovala ve Zdicích

Zdická výstavní síň patřila od 10. do 19. dubna tvorbě Květy Makovské. Na snímku autorka výstavy
u svých oblíbených keramických objektů.
Foto: - sm Obrazy a keramické objekty zaplnily na deset dní prostory výstavní síně zdické radnice.
Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravily od 10. do 19. dubna 2006 výstavu, na
které se návštěvníci mohli seznámit s bohatou
tvorbou sochařsky talentované a v keramice řemeslně zručné Mgr. Květy Makovské. Kromě
bohaté škály keramických objektů se návštěvníci výstavy mohli potěšit také jejími obrazy.
Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží
v pondělí 10. dubna v 16 hodin. Slavnostní chvíle
vernisáže doplnili pěkným hudebním vystoupením
společně se svým panem učitelem Zdeňkem
Frýdlem mladí muzikanti Štěpán Miláček, Michal
Houska, Pavlína Podskalská a Marie Ťažká.
Zdařilé bylo také účinkování sourozenců Michaely
a Milana Frýbertových (příčná flétna a klávesy).
Svoji tvorbu prezentovala Květa Makovská úspěšně na více jak dvaceti souborných či samostatných výstavách. Pokud jde o keramiku, hledá in-

spiraci v dávných kulturách pravěku a starověku.
Z tohoto důvodu zdobí své objekty nejraději engobami, barevnými pigmenty, rytím, otisky, sgrafitem. Někdy je leští kamínkem, patinuje glazurou,
retušuje různými hladítky. Objekty vytáčí na hrnčířském kruhu, skládá je lepením, nebo jen modeluje či kombinuje obojí. Z keramických hmot preferuje keramickou hlínu ošetřenou šamotem.
Výstava byla svědectvím autorčina smyslu pro
praktickou i dekorativní funkci keramických objektů. Krása jejích prací tkví v ušlechtilých liniích
a tvarech, které svým sochám vdechuje.
Po zdické zdařilé výstavě čeká paní Makovskou
již začátkem května účast na hrnčířských trzích
v Berouně, na podzim bude prezentovat svoji tvorbu
na výstavě v zámecké galerii ve Slavkově u Brna.
Popřejme autorce výstavy mnoho dalších tvůrčích nápadů. Jejich realizace přináší radost nejen jí
samotné, ale hlavně mnoha dalším milovníkům výtvarného umění.
Jana Smíšková

Dne 5. května vypuklo v Praze povstání. Proti povstalcům stálo minimálně 10 000 po zuby ozbrojených
německých vojáků. Štáb generála Buňačenka navštěvuje jedna česká delegace za druhou. Během několika
hodin se dá divize na pochod ku Praze. V průběhu tří
dnů obsazují Vlasovci postupně Radotín, Chuchli,
Smíchov, předmostí Jiráskova a Palackého mostu.
Další jednotky směřují k obsazení letiště v Ruzyni.
Likvidují německé dělostřelectvo na Petříně, které odstřeluje Prahu. Dostávají se až na Pražský hrad.
Dosáhli Vinohrad a jižní části Strašnic. Všude odzbrojují Němce. Nejtěžší boje svádí na Pankráci, kde podléhají přesile německých tanků, oddílů SS. Zde mají
desítky mrtvých a těžce raněných. Musí ustoupit.
Generál Buňačenko se dozvídá, že Američané do
Prahy nepřijedou. Někteří členové České národní
rady projevují obavy, jak bude SSSR pohlížet na
skutečnost, že Praze významně pomohly jednotky
Vlasovovy armády. Buňačenko je znechucen
a i když mu ČNR poděkovala za významnou pomoc, dává 8. května povel k odjezdu z Prahy směrem na západ. V té době nabízí němečtí přátelé
Vlasovovi jeho letecký transport do Španělska.
Nabídku odmítá. Odjíždí s jednotkami Buňačenka
do Lnář u Rožmitálu, které se nachází v americkém
okupačním pásmu. 9. května vyjednává v Plzni
s Američany podmínky kapitulace. Ti požadují okamžité složení zbraní, další záruky mu dát nemohou.
Generál se může vrátit do Lnářů, pokud by si přál jet
jinam, nebude mu bráněno. Dostane i benzin. Byla
to tichá nabídka k zmizení. To Vlasov odmítá.
10. května večer se rozmísťují asi 3 km od Lnář sovětské tanky. 12. května přece jen odváží Američané ze
zámku v Lnářích generála Vlasova, Buňačenka a další
vysoké důstojníky směrem na západ. Asi po dvou kilometrech jsou náhle zastaveni příslušníky Rudé armády.
Všichni převážení jsou zatčeni, americký doprovod nijak nezasahuje, ani neprotestuje. Ještě téhož dne se stahují Američané z Lnářů o několik kilometrů na západ
a umožňují tak Rudé armádě, aby obsadila prostor, kde
táboří vojska ROA. Druhého dne se z lesa ozývá střelba. Večer byl les plný mrtvol. Ostatní jsou zajati a končí v sovětských gulazích nebo v pracovních táborech na
Sibiři. Generál Vlasov a jeho štáb je dopraven letecky
do Drážďan a poté do Moskvy. 2. srpna 1946 přináší
noviny zprávu, že 12 obžalovaných v čele
s A. A.Vlasovem bylo odsouzeno za zradu Sovětského
svazu k trestu smrti. Ani názor sovětského politbyra nebyl jednotný. Několik jeho členů, na čele s Kalininem,
s trestem smrti nesouhlasilo. Stalin však prosadil svou.
Mnoho let po válce v trestaneckých táborech na Sibiři
dřeli a umírali mrazem vedle bývalých vlasovců i tisíce
válečných zajatců, kteří do ROA odmítli vstoupit. Stalin
skutečně znal jen padlé a " zrádce ".
Historici nemohou upřít generálu Vlasovovi a jeho vojákům zásluhy na odražení německých vojsk
od Moskvy i to, že jeho jednotky v závěru války vydatně pomohly českým povstalcům a zachránily tak
Prahu před možným zničením. Nutno uznat, že ruské pluky bojovaly v Praze statečně. Svědčí o tom více jak 300 padlých a nejméně tolik těžce raněných.
Celý život generála Vlasova byl velký tragický
omyl. Dodnes je považován v Rusku za zrádce. Nikdy
totiž nelze dosáhnout ušlechtilých cílů nesprávnými
prostředky. Čistý ideál nesnáší špinavé ruce. Platilo to
před více jak půl stoletím, platí to i dnes.
Josef Hůrka
Literatura:
Karel Richter: Případ generála Vlasova
K.G. Žukov: Vzpomínky a úvahy
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Oslavy 130 let
Ïelezniãní tratû
Zdice - Protivín
V minulém roce, respektive 20. prosince
2005, uplynulo již 130 let od zahájení provozu
na železniční trati Zdice - Protivín. Jednalo se
o projekt železniční dráhy s velkorysým plánem
propojení bavorské hranice u Strážného se saskou hranicí u Žitavy. Bohužel, zůstalo jen u realizace úseku z Protivína do Zdic. Následně při
použití stávající České západní dráhy byla další
část projektu Rakovnicko-protivínské dráhy realizována výstavbou z Berouna do Rakovníka,
otevřené k 30. dubnu roku 1876. Celou tuto významnou stavbu pro tento region provedla stavební firma pozdějšího známého budovatele
českých železnic inženýra Jana Muziky, rodáka
z Březnice. O několik let později byl dále ještě
původní projekt částečně realizován ve výstavbě
trati z Rakovníka do Loun.
K tomuto velkému jubileu - 130 let trvání tratě
Zdice - Protivín - bude uskutečněna 20. a 21. května 2006 jízda parní lokomotivy.
V sobotu 20. května 2006 pro poměrně kilometrově dlouhou trasu celé trati Zdice - Protivín pojede
parní lokomotiva z roku 1947 jen v úseku Zdice Příbram - Březnice a zpět. Odjezd parního vlaku
"Herold expres" ze Zdic je naplánován na 9.30
hod., příjezd v odpoledních hodinách, ale raději
o plánovaném odjezdu se informujte týden před akcí. V době uzávěrky Zdických novin nebyl přesný
čas ještě k dispozici. V Březnici bude kulturní program a prezentace pivovaru Herold, před nádražím
v Příbrami bude výstava historické silniční techniky.
V neděli 21. května 2006 pojedou tři páry
zvláštních osobních vlaků ze Zdic do Lochovic.
Přesný jízdní řád není v době psaní tohoto článku
ještě stanoven.
Při příležitosti tohoto významného výročí bude
nově otevřeno v bývalých prostorách lokomotivního depa Zdice muzeum železniční a silniční historické techniky. Nadšenci při SAXI budují tuto ex-

Samostatn˘ primariát
ortopedie Oblastní
nemocnice Pﬁíbram,
a.s. - Nemocnice Hoﬁovice
V rámci zkvalitňování služeb občanům
oznamujeme, že od 1. května 2006 bude otevřen v Nemocnici Hořovice samostatný primariát ortopedie.
Primářem oddělení byl jmenován MUDr.
Jaroslav Forman st. Oddělení je zařízeno pro 16
pacientů s možností využití nadstandardních pokojů hrazených samostatnou platbou pacienta.
Ing. Gustav Souček, náměstek ředitele
Nemocnice Hořovice

Podûkování
v˘boru volejbalu

Pamětní pohlednice.
pozici několik týdnů a věřme, že i za přispění několika místních dobrovolníků se jim podaří přispět
k vytvoření expozice vypovídající o částečném historickém přehledu dopravní techniky, a to hlavně
z poválečného období.
Kromě jízdy historické parní lokomotivy vyrazí
ještě v sobotu 20. května po osmé hodině z depa
Zdice spanilá jízda historických automobilů směrem na Příbram státní silnicí č. 118.
K oslavám již vyšla pamětní pohlednice s motivy
nádraží po celé jubilující trati. K dostání bude vedle několika prodejních míst i na samotných oslavách. Dále
je plánováno i vydání knížky o této trati.
Sledujte, prosím, další informace na připravovaných plakátech, v Berounském deníku, Podbrdských novinách, na informačním kanálu KT Zdice a na
webových stránkách města Zdice www.mesto-zdice.cz.
Srdečně jste všichni zváni na chystané oslavy.
Radim Říha, SAXI, tel: 777 209 817

Ptaãí chﬁipka
Obecné zásady ochrany před nákazou:
• chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží
• nezpracovávat nemocnou drůbež
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží)
• informovat veterinární správu o nálezu většího
počtu uhynulých ptáků
• ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky
• při zahraničních cestách do rizikových oblastí,
které jsou postiženy ptačí chřipkou, se vyhýbat
trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici.
Dbát dalších doporučení vydaných Evropským
centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na
www.mzcr.cz
Zásady pro drobnochovatele drůbeže:
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech
a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem

• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší
možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky:
- krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním
případě pod přístřeškem
- pokud možno zamezit pobybu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící ptáci
- pokud možno nenapájet neošetřenou vodou
z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
- venkovní vodní nádrže dle možností chránit
před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany)
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně
žijících ptáků
• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu
chování ptáků veterináři
• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství - www.mze.cz,
Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz, na
www.ptaci-chripka.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Výbor oddílu volejbalu děkuje touto cestou
zdické veřejnosti, volejbalovým příznivcům, rodičům družstva žákyň a dalším, např. některým
podnikatelům, kteří nám připravili a věnovali
kovový šrot.
Byli to, např. KOVO p. F. Johan, Stavební firma
p. Johnové, p. ing. J. Froněk, p. Kůta, p. A. Veselý,
p. V. Šlosar a desítky dalších. Celé dopoledne 16
členek oddílu a 11 starších žákyň sbíralo a odváželo šrot do sběrny p. Lorence.
Touto formou si oddíl odbíjené finančně zajistil
část letošní sezóny. V soutěži máme 3 družstva
žen, družstvo dorostenek hraje okresní přebor
a družstvo starších žákyň, které hraje finále "B"
krajského přeboru. Starší žákyně hrály I. kolo krajského přeboru 30. dubna ve Zdicích. Ženy začaly
22. a 29. dubna. Další zápasy: 6. května: Zdice "B"
- Zdice "C", 13. května: Zdice "C" - Nučice.
Ženy "A" hrají I. třídu, v ukončené soutěži skončily na 6. místě:
1. Kladno
32 27 5 88:29 59 b.
2. VK Rakovník "A" 32 25 7 81:37 53 b.
3. Sokol Komárov
32 23 9 80:40 55 b.
6. Loko Zdice "A"
32 14 18 51:62 46 b.
Za oddíl volejbalu - předseda Pavel Stolz.

Evidence zvíﬁat
v drobn˘ch chovech
Město Zdice žádá ty občany,
kteří chovají drůbež a ptactvo
v drobných chovech, aby si na
Městském úřadě ve Zdicích
- v kanceláři č. 4, 1. patro,
u ing. Petákové, tel. 311 510 845,
vyzvedli tiskopis "Evidence zvířat
v drobných chovech".
V případě vyhlášení veterinárních
opatření týkajících se ptačí chřipky
(aviární influenzy) bude pracovníky
veterinární správy provedeno
tzv. sčítání zvířat v drobných chovech.
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Pravda o berounské a hoﬁovické nemocnici
Protože jsem z našeho regionu, tak se problematikou těchto nemocnic dlouhodobě zabývám
a nemocnicím pomáhám. Jsem zastáncem toho,
aby v zájmu občanů byla zajištěna dostupná
a hlavně kvalitní nemocniční péče v Berouně
a v Hořovicích. Proto bylo a je nutné nemocnice
modernizovat. Přičinil jsem se o to, že díky vládám ČSSD stát do obou nemocnic investoval
přes tři sta milionů korun. Berounská nemocnice získala dotace na nové rentgeny, tabletový
systém a první etapu rekonstrukce operačních
sálů. Nebylo jednoduché prosadit dalších 22 milionů na vybavení operačních sálů, ale v rámci
státního rozpočtu pro rok 2004 se to díky iniciativě poslanců ČSSD podařilo.
Rok 2004 byl však pro vývoj nemocnice klíčový.
Krajská samospráva ovládaná ODS prosadila navzdory zastupitelům ČSSD koncepci zdravotnictví,
která počítá s prodejem nemocnic. Naší cestou je
převod základní sítě nemocnic na veřejné neziskové
nemocnice. Inicioval jsem petici proti tomuto nebezpečnému experimentu kraje, kterou podepsalo
80 tisíc občanů. Dosud na ní hejtman neodpověděl.
V kontextu tohoto dění nastala situace, kdy kraj
odmítl čerpat dotaci na dokončení operačních sálů.
Telefonicky jsem kontaktoval náměstka hejtmana pro
zdravotnictví Josefa Kantůrka z ODS. Řekl mi, že tyto prostředky předisponuje jinam, protože berounská
nemocnice bude privatizována a nechť nový soukromý vlastník rozhodne, zda operační sály ponechá.
A tak operační sály nejsou dodělány a peníze
byly převedeny do nemocnic v Kolíně a Kladně.

Toto rozhodnutí kraje vedle zrušení porodnice
a dětského oddělení výrazně poškodilo ekonomiku
a další rozvoj naší nemocnice. Prakticky ji existenčně ohrozilo.
V červnu 2005 rozhodlo krajské zastupitelstvo
přes nesouhlas klubu ČSSD o vyhlášení výběrového řízení na prodej nebo pronájem jedenácti nemocnic včetně berounské a hořovické. V srpnu
však Parlament schválil zákon, který krajům zamezuje nemocnice privatizovat. Proto, aby kraj tento
zákon obešel, vložil tyto nemocnice do již vzniklých oblastních nemocnic, které již byly převedeny
na obchodní společnosti. Cíl ODS, za každou cenu
nemocnice prodat, zůstal. Navíc již bez vlivu krajského zastupitelstva.
Vkladem berounské nemocnice do Oblastní nemocnice Kladno, a.s., však nastal problém, protože
s sebou přinesla dluhy vzniklé špatným hospodařením jejího vedení. Aby kraj neohrozil kladenskou
nemocnici, musel uvolnit 40 milionů na její oddlužení. Je zajímavé, že bývalý ředitel, odpovědný za
špatné hospodaření berounské nemocnice, figuruje
ve statutárním orgánu nemocnice Benešov. Dle posledních údajů jsou zadluženy pouze tři krajské nemocnice, takže problém není jen v systému. Kraj
selhává jako jejich zřizovatel.
Ve čtvrtek 13. 4. jsem se dozvěděl, že hejtman
Bendl inicioval jednání s ředitelem VZP, z něhož
vyplynulo, že lůžková oddělení v berounské nemocnici mají být v polovině roku uzavřena. Na základě toho jsem obratem kontaktoval ministra
zdravotnictví Davida Ratha a shodli jsme se, že v zá-

jmu občanů je zrušení nemocnice zamezit. Proto ministr
ve spolupráci s nuceným správcem
VZP učinil kroky,
které uzavření lůžkové části nemocnice v pravou chvíli zabránili.
Z vývoje okolo
nemocnice nemám
dobrý pocit. Nabízejí se otázky. Je
její ekonomický
propad a záměr
zrušit lůžkovou část náhodný? Nesouvisí se záměrem berounskou nemocnici prodat? Je pravděpodobné, že cena nemocnice v Berouně, jejíž součástí jsou lukrativní pozemky, by po její postupné likvidaci výrazně klesla, což nad záměrem ODS nemocnice prodat vyvolává pochybnosti.
Obdobný scénář se může týkat i hořovické nemocnice. Jistotu pro obě nemocnice a občany vidím v dokončení investic a v zákonu o veřejných neziskových
nemocnicích, který, přes odpor senátu ovládaného
ODS, schválila poslanecká sněmovna. Zákon zařazuje tato zařízení do základní sítě nemocnic a následně
ministerstvo zdravotnictví určí spádovou oblast a rozsah poskytované péče. Ministr David Rath podporuje
zachování nemocnic minimálně v současném rozsahu.
Richard Dolejš, krajský zastupitel za ČSSD
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VáÏení sportovní pﬁátelé,
přicházím s druhým dílem "Zpráviček z TJ",
a jak jsem slíbil, bude věnován především rozboru
ekonomické situace TJ. Předem bych se rád omluvil za velkou záplavu čísel, ale bez nich by bylo velmi obtížné se orientovat v ekonomice TJ a také nastínit i celkovou náročnost "kolosu", kterým tělovýchova určitě je. Pro srovnání hodnot jsem vybral roky 1996, 2000 a 2005. Už toto byl obtížný
úkol, neboť během těchto let došlo ke změnám
v účetnictví a některé hodnoty se srovnávají těžko.
Přesto se podařilo vybrat tato "čísla", aby obrázek o fungování TJ byl co možná nejpřesnější.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že TJ se v posledních
letech potýká především s narůstajícími náklady ve
všech uvedených položkách, které rostou daleko
rychleji, než příjmy za stejné období. Je to vlastně
bolest téměř všech tělovýchovných jednot, které již
několik let hospodaří se záporným výsledkem.
Důvodů je několik: jedním z nich je problém nevytíženosti turistické ubytovny v minulých letech.
Zatímco kdysi (při stavbě dálnice, či při realizaci
velkých stavebních zakázek) nebyl problém zaplnit
celou kapacitu ubytovny, je dnes TJ ráda za každou
možnost, jak ji zaplnit alespoň částečně. Vzhledem
k tomu, že výnosy z ubytovny se zvýšily od roku
1996 jen asi o 200 tis. a ubytovna byla a je důležitým zdrojem příjmů z vlastní hospodářské činnosti,
byl toto asi největší problém loňského roku.
Dalším zásahem do ekonomiky TJ bylo vyčerpání peněz, které TJ získala prodejem pozemků
městu Zdice v roce 1999. Z této částky bylo na
účet TJ každý rok od 2000 do 2004 poukazováno
cca 400 tis. Kč (což ví asi jen málokdo...). Tyto
peníze pak mohly být použity na překrytí záporných výsledků hospodaření TJ, což značnou měrou zkreslovalo celkovou ekonomickou situaci TJ.
V pořadí třetím problémem je obrovský nárůst
výdajů v oblasti energií (při téměř shodné spotřebě), osobních nákladů a odpisů, které jsou ale
ovlivňovány státem. Státem, který ale na druhé
straně z hlediska dotací sportu a tělovýchově mnoho nepomohl, a naopak některé částky (např. na
provoz) se za poslední roky snížily. Což je ale problém všech TJ a možná celé současné podpory
masového sportu, který je důležitou součástí a základnou vrcholového sportu.
Dalším výdajem, který se změnil oproti předešlým rokům, je úvěr u ČS na výstavbu hřiště
s umělým povrchem. Tato částka, která činí cca
200 tis. ročně, ale není v konečném důsledku tak
zatěžující, jak se někteří domnívají. Navíc se velká část peněz vrací z pronájmu umělého hřiště.
A nakonec ještě výtka i hlavnímu výboru TJ
(a tedy i sobě samému), který asi mohl dříve a pružněji reagovat na výše uvedené problémy (alespoň
dle mého názoru - nemohu to potvrdit "řečí čísel").
Ale abych nemluvil jen o problémech, musím informovat i o snahách na jejich řešení. V současné době se připravuje větší reklama a informovanost o zdických sportovištích, proběhne jednání zástupců města
a oddílů, podařilo se zajistit grant na výměnu části
oken ve sportovní hale (součást snížení energetické
náročnosti). V této souvislosti bych rád poděkoval
p. R. Dolejšovi za pomoc při získání grantu z Krajského úřadu a Městu Zdice, které se k problémům TJ nestaví zády. Proběhly také některé systémové změny a opatření v TJ. Také bych chtěl poděkovat členům hlavního
výboru TJ, kteří se bez nároku na odměnu a ve svém volném čase věnují fungování TJ a není jim lhostejný osud
tělovýchovy a sportu ve Zdicích.
Pavel Němec

1996

2000

2005
Nárůst Nárůst (všechny údaje v tisících Kč)
vtis.Kč v %

NÁKLADY
Plyn
161
Vodné, stočné
40
Elektr. energie
68
Energie-celkem
269
Spotřebované nákupy 184
Údržba
112
Platy + odvody
380
zaměstnanců
Daně, poplatky
3
Ostatní náklady
128
Odpisy
198
Celkem
1274

227
32
100
359
190
14
437

335
52
144
531
490
110
775

4
4
95
243
389
468
1488 2621
VÝNOSY
491
944
164
141
122
81
58
67

262
306
-2
395

197
266

sport.materiál,údržba,poštovné,kanc.potřeby

203

platy

1
115
270
1374

190
236
205

vyúčt. oddílů, odvoz odpadu, rozhodčí,...

221
81
-44
20

131 ubytovna, 2005 - pronájem haly členům
235
-35,2 na provoz a údržbu
142 na činnost oddílů od jednotlivých svazů

Prodej služeb
Vstupné, startovné...
Příspěvek ČSTV
Státní příspěvek
Příspěvky
- fyz. a práv. osoby

723
60
125
47
19

65

60

41

326

reklama, dary

Členské příspěvky

39

159

325

286

833

Dotace-město

155

300

400

245

258

2005 + pronájem umělé plochy, rok 1996
- oddíly neplatily režijní poplatek za halu
2000-2004 - 400 tis. od města
za prodané pozemky

Ostatní příjmy
Celkem

0
1168

0
1359

2
2020

2
852

172

Putování minulostí âernína - 6. ãást
V 5. části "Putování minulostí Černína" jsme
v minulém čísle Zdických novin dospěli do roku
1924, kdy byl v Černíně postaven pomník padlým v 1. světové válce. Byl vybudován z kamene
vrchu Knihova a na jeho těžbě se podíleli všichni členové černínského sboru dobrovolných hasičů. V době okupace byl v roce 1939 narychlo
členy hasičského sboru v noci demontován
a uložen do země. Po válce byl vyzvednut a slavnostně osazen na své původní místo.
Vraťme se ještě na začátek 20. století. V roce
1900 bylo v Černíně 55 domů a 301 obyvatel. O 21
let později bylo 61 domů a 314 obyvatel. Katastr
Černína měl tehdy 585 ha, na pole připadalo 272
ha, na louky 32 ha, na zahrady 18 ha, na pastviny
13 ha a na lesy 232 ha. Zemědělských usedlostí od
5 do 23 ha bylo 14, ostatní malé pozemkové vlastnictví sloužilo k doplnění hlavního příjmu horníků,
hutníků, železničářů a drobných řemeslníků.
První světová válka značně zasáhla do života obce,
zvláště poslední válečná léta znamenají velkou drahotu, hlad a v roce 1918 epidemii španělské chřipky.
Blížil se konec Rakousko-Uherska. Školní rok 1918/19
začal se v pondělí 16. září mší ve zdickém kostele a po
ní byla zahrána rakouská národní hymna. Bylo to naposled, kdy školní rok byl zahájen tímto způsobem.
Přichází říjen 1918. Češi s radostí přivítali vyhlášení samostatnosti našeho státu. Zápisy o této události
jsou i ve školní kronice Černína, kde se píše: "Dne 28.
října 1918 byla prohlášena samostatnost Československého státu. Veškerá správa státu i velitelská moc
vojenská přešla do rukou Národního výboru."
8. ledna 1918 byla v Černíně pořádána školní slavnost a při ní byla provedena sbírka na vdovy a sirotky
po padlých legionářích. Bylo vybráno 730 korun.
V tomto roce byl starostou Černína Josef Mencl,
náměstkem starosty se stal Emanuel Vydra ze Svaté,
dalšími členy obecní rady byli Karel Pelc, František
Prošek, Josef Pošmourný a Antonín Mašek.
Ve 20. letech byla založena v Černíně obecní knihovna, která měla 350 svazků. Činný byl též Sokol
a DTJ. Obec vlastnila ovocné sady, z nichž třešňovky
vynášely slušný nájem. V roce 1927 byla vybudována
za starosty Františka Růžičky kanalizace obce. Mostní
váha byla zřízena za starosty Aloise Koubka v roce
1935. Kdy došlo k elektrifikaci Černína, se mi nepodařilo zjistit. Jak už jsem předeslal na začátku našeho putování, bez obecní kroniky lze těžko popisovat historické události obce, zvláště ty z 1. poloviny 20. století.

Z rodáků lze připomenout JUDr. Richarda Bébra, který
se narodil v Černíně
3. dubna 1876 v rodině učitele Bartoloměje Bébra a Josefy
Beiblové ze Zdic.
Gymnázium vystudoval v Příbrami,
práva v Praze. V roce 1899 se stal konceptním praktikantem u Okresního
hejtmanství v Přešticích. Roku 1902 naJUDr. Richard Bébr
stoupil službu u Zemského výboru království českého v odboru zdravotnickém. Ještě za Rakouska byl jmenován zemským
radou. V roce 1919 byl povolán do ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy jako ministerský rada
a později jako odborový přednosta administrativně
právního odboru (sekční šéf). Vynikal v péči o problematiku nemocnic a sám nazývaný "otec nemocnic" se přičinil o výstavbu řady nemocnic a léčebných ústavů nejen v Čechách, ale zvláště na
Slovensku a Podkarpatské Rusi. V roce 1931 se stal
místopředsedou správního výboru společnosti československých nemocnic a byl též v redakční radě
časopisu "Československá nemocnice", do kterého
psal řadu odborných článků. Byl autorem mnoha
osnov nemocničního zákona 1. republiky. Ze zdravotních důvodů odchází v roce 1936 do penze. Jeho
práci ocenil vlastnoručním dopisem prezident republiky Edvard Beneš. JUDr. Bébr těžce nesl politické
události podzimu 1938, ale slíbil, že dokončí osnovy
nejdůležitějších nemocničních zákonů. Plánovaný záměr ukončila však jeho smrt 28. prosince 1938. I jeho bratr Karel, narozený v Černíně 31. října 1877,
vynikl v českém veřejném životě. Po příslušném
vzdělání a praxi ve zdické občanské záložně, založené roku 1901, se stal brzy úředníkem a posléze vrchním ředitelem Svazu záložen, který pak vytvořil mocnou Živnostenskou banku. Přes moji snahu se mi zatím o Karlu Bébrovi nepodařilo zjistit víc.
Tím končí putování minulostí Černína. Je možné, že některé dosud neobjevené události a údaje
o životě obyvatel Černína budou pro zajímavost
ještě otištěny později.
Ladislav Zvonař
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MÁTE PROBLÉMY S ANGLIČTINOU?
Doučím 1. a 2. stupeň základní školy,
ale i ty nejmenší děti a Vás,
kteří chcete s anglickým jazykem začít.
A cena??? Za 1 hodinu 100 Kč.

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 724 820 894

Louãení se zimou
Letos přilákala pojedenácté akce Loučení se
zimou na Koukolově hoře na 650 nadšenců.
Termín byl sice o týden posunut z důvodu probíhajících jarních prázdnin, a přesto byla na
Koukolovce ještě 25. března zima a sníh.
Nejmladším účastníkem byl čtyřměsíční Honzík
Hajný a nejstarším pí Anna Veselá, která v tomto
roce oslaví 80. narozeniny.
Tradičně tu hráli Vodáci, bylo připraveno občerstvení a oheň na opékání vuřtů. Děti si vyluštily
křížovku s poznáváním lesních zvířátek a také testík s určováním turisticky zajímavých míst v ČR.
Soutěžilo se na devíti stanovištích a po splnění
všech disciplín si účastníci vyzvedli na prezentaci

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
ul. âs. armády 9, nabízí
mraÏené maso, tûstoviny, steliva,
suchá krmiva a doplÀky pro psy,
koãky, hlodavce a okrasné ptactvo.
Dále nabízíme bazénovou chemii,
silikony, pûny, lepidla, tmely aj.
Otevﬁeno PO - PÁ 8 - 12 a 13 - 16

sladké odměny. Organizátoři akce touto cestou děkují všem sponzorům.
Za TOM Kájíci Kája Mužíková.

Hotel Emilly
+
Vás a hlavnû Va‰e dûti zve
na historickou podívanou

Ing. arch. Andrea Zaciosová

6. ROâNÍK SPANILÉ JÍZDY
v sobotu 6. kvûtna odpoledne
u hotelu EMILLY. Pﬁijìte se podívat
na stroje na‰ich dûdeãkÛ.
Dále nabízíme vynikající obûdy,
velké porce a dennû jídlo za 39 Kã.
Nové druhy zmrzlinov˘ch pohárÛ
a koktejlÛ. Speciální MENU pro dûti.
Obûdy i veãeﬁe prodáváme i pﬁes ulici.
Moderní ubytování za pﬁíznivé ceny.
Akce pro kolektivy.
Tel. 777 032 068, 311 685 151

nabízí služby v oblasti
architektonických návrhů interiérů a exteriérů,
tvorby volné grafiky (reklama, loga, logotypy,
novoročenky, pozvánky, svatební oznámení).
Bližší info na:
www.argad.cz
Tel. +420 777 231 056
zaciosova@argad.cz Knížkovice 43, Zdice.

Husovo nám. 38, Beroun
(budova âSOB), tel. 311 611 072
realit y.majer@rkmajer.com
mobil: 606 781 468

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO

Máslo 19,90 • Stela 9,50 • Mouka 6,90
Rohlíky Beroun 1,30 • Olejovky 9,90
Mléko polotuãné 11,90 • 2 litry limo 5,90
1,5 l voda 4,90 • Tûstoviny 7,90 • Cukr 19,90
Horalky 3,90 • Tatranky 3,90 • Kávûnky 4,90
Pi‰koty 7,90 • Jogobela 7,90 • Florián 7,90
Tav. s˘ry 19,90 • Konz. vepﬁovka 19,90
Pivo Staropramen 8,50 • Pivo Mû‰Èan 4,90
Káva 3,90 • Káva Paloma 250 gr 24,90
NEJLACINùJ·Í UZENINY U NÁS!!!
·pekáãky 49,90 • Kabanos 39,90
Poliãan 139,90 • ·unková tlaãenka 139,90
Herkules 139,90 • Kladens. peãenû 139,90
Debrecínka 139,90 • LabuÏnické párky 41,90
Písecké párky 49,90 • VídeÀ. párky 99,90
Pﬁíbram. Vysoãina 99,90 • Turista 99,90
Vynikající Javoﬁické párky 69,90
Vynikající ‰unka 79,90 • Keãup 9,90
DOPORUâUJEME: Dom. Vala‰skou klobásu
+ domácí uzen˘ bok • 50 druhÛ PA·TIK
60 druhÛ ZNAâ. VÍN jiÏ od 1 l za 19,90!!!
100 druhÛ ãajÛ • V˘bûr JOGURTÒ
Levné krmivo pro psy a koãky

Jsme realitní kanceláﬁ s nejvût‰í nabídkou nemovitostí na Berounsku.
N a t r h u s n e m o v i t o s t m i p Û s o b í m e j i Ï o d r. 1 9 9 2 .
Pr o n a ‰ e k l i e n t y h l e d á m e n e m o v i t o s t i v B e r o u n û a ‰ i r o k é m o k o l í .
Kompletní sluÏby vã. zaji‰tûní úvûru pro kupující jsou samozﬁejmostí.

Hledáte nebo prodáváte nemovitost?
K o n t a k t u j t e n á s , v y ﬁ e ‰ í m e Va ‰ i s i t u a c i s b y d l e n í m !

PNEUSERVISY MEZEK ZDICE - HOSTOMICE
AKâNÍ CENY JARO 2006
165/70R13 MP12 895
165/70R14
895
175/70R14
1050
175/65R14
1150
185/65R14
1230

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

185/60R14
195/60R15
185/65R15
195/65R15
205/55R16

1150
1690
1450
1295
1990

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

185R14 C
195/70R15 C

1395 Kã
1850 Kã

P¤I KOUPI PNEU,
MONTÁÎ ZDARMA.

Tel.: 603 208 727
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